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TEMA:
Svejsning og NDT

Svejsning

LEDER
Digitaliseret NDT – en
velsignelse eller en
forbandelse?

Af Lars Vesth, Direktør for
Digital Innovation & IT i FORCE
Technology
Digitalisering er allesteds
nærværende. Således også inden for
”klassiske” discipliner som NDT og
svejsning, der traditionelt set har været
lidt længere om at udnytte de nyeste
digitale muligheder fuldt ud.
Det skaber nye muligheder for øget
produktivitet, indtjening, sikkerhed og
medarbejdertilfredshed, men også
nye udfordringer og dilemmaer, som
skal håndteres. Flere af dem har
været diskuteret i nærværende blad
en del gange i løbet af de seneste
år. Men der har i branchen ikke for
alvor været lagt arm med det sværeste
dilemma: Hvordan sikrer vi, at de nye
digitale muligheder inden for NDT
skaber flere fordele end ulemper?
Det er vi nødt til at tage fat på snarest,
hvis vi skal høste gevinsterne – og
i sidste ende bevare og skabe nye
danske produktionsarbejdspladser.
Brugen af digitale løsninger inden
for NDT er ikke nyt. Allerede i
midten af 90’erne udviklede vi i
FORCE Technology f.eks. et komplet
3D-robotinspektionssystem med
automatisk scan-planlægning,
robotscanning, rekonstruering af data
i 3D og værktøjer til hurtig evaluering.
Og vi kunne allerede dengang tilbyde
kunderne en ”virtuel rund(søms)
tur” ved hjælp af virtual reality og
3D-briller. Tilsvarende har markedets
andre aktører prøvet grænser og
udfordret det eksisterende. Men det
var state-of-the-art-teknologi og derfor
kun løsninger, der i praksis kunne
betales af områder med ekstreme
krav til kvalitetskontrol, f.eks. indenfor
rumfart og kernekraft.
Men hvor det dengang krævede
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computere af en
kaliber, som ellers
primært blev brugt
til at lave visuelle
effekter i Hollywoodfilm, samt krævede
egen udvikling
fra grunden af både robotter og
software, kan de fleste komponenter i
dag købes færdige for en brøkdel af
prisen – og er i øvrigt komponenter,
som er langt bedre og langt hurtigere.
En stor del af forklaringen på
dette er naturligvis den generelle
teknologiudvikling. Moores lov
forudsagde i 50’erne en fordobling af
ydelsen for hver 18 måneder, hvilket
stort set stadig er gældende. Dette
gælder ikke mindst for udviklingen
af 3D-grafikprocesorer inden for
computerspilindustrien (ikke mindst
drevet af crypto-valuta som Bitcoins),
og kunstig intelligens-algoritmer,
(som igen er drevet af den øgede
processorkraft). Alt sammen er
det med til at flytte mulighederne
anseelige skridt fremad - med andre
ord drive udviklingshastigheden op og
priserne ned.
Derfor har vi nu muligheden for at
genbruge alle de gode idéer fra
tidligere og bane vejen for, at langt
flere kan tage del i de teknologiske
muligheder.
Godt for alle?
Vi har de seneste år brugt megen tid
på at tale med de fleste interessenter
i branchen om det virkelige behov,
altså ikke nødvendigvis ”kun” det
bevidste, erkendte behov, men også
om det (endnu) ikke-erkendte eller
ikke-realistiske behov. Den ”vildeste
drøm”, hvis alt er muligt!

Det har givet nogle konstruktive dialoger ”ud af boksen” om, hvor langt
teknologien kan bringe os. Men også
nogle diskussioner om, hvor det kan
betale sig at sætte ind, og hvor det
bestemt ikke kan. Tilsvarende er det
relevant at diskutere, hvem der skal

Lars Vesth, Direktør for Digital Innovation &
IT i FORCE Technology.

drive udviklingen, hvem der skal lave
investeringerne, og hvem der skal
bakke aktiviteterne op, hvis det skal
lykkes.
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Svejsning
I forhold til digitalisering af NDTprocesserne oplever vi hele spektret
lige fra stor modstand til stor opbakning. Generelt kan vi konstatere, at
opbakningen er større, jo længere op
i værdikæden, man kommer. Producenter tidligt i kæden (f.eks. underleverandører eller underleverandørers
leverandører) har i sagens natur ofte
mindst interesse i at finde fejl, da det
medfører øgede omkostninger til reparation, inspektion og dokumentation,
mens ejere og forsikringsselskaber i
den anden ende af kæden typisk ønsker det bedst muligt datagrundlag for
at reducere risiko og øge indtjening.
Kompositter længere fremme
end stål
Vi oplever også, at man på områder,
som er mindre styret af ”klassiske”
standarder, (der kræver en betydelig
overdimensionering, som følge af accepten af en vis mængde fejl), er langt
mere tilbøjelig til at sikre kvalitetskontrol i høj kvalitet, da man der i højere
grad kan ”høste effekterne” ved at
”designe til grænsen”. Et eksempel på
dette er NDT af vindmøllevinger. Her
er det almindeligt at ønske karakterisering og størrelsesbestemmelse af fejl
med 1 mm opløsning – på emner, som
er mere end 100 m lange. Og her
kommer automatiserede og digitale
NDT-løsninger i den grad til sin ret
med opsamling og behandling af

4

meget store mængder data på meget
kort tid.
Heldigvis oplever vi samlet set en stigende interesse for at sikre høj kvalitet
og konsistens i NDT-processerne. Og
det giver god mening, da vi i Danmark er nogle af de dygtigste i verden
til at producere i høj kvalitet og derfor
– alt andet lige – vil have mindst at
miste ved at sætte barren højt – og
mindre end vores konkurrenter i andre
dele af verden, som har en anden
baggrund og/eller kultur. Dermed kan
vi også som de første høste den fulde
effekt af de nye digitale muligheder.
Fælles initiativer
Næste skridt må derfor være at tage
nogle fælles skridt, der sikrer, at vi kan
udnytte mulighederne. Heldigvis har
vi her i andelsbevægelsens hjemland
en tradition for at tage initiativer, som
i fællesskab kan sikre bedst mulige
forhold for alle. Vi har derfor taget
initiativ til to konkrete indsatser, som
kan flytte os fra tanke til handling:
1. Validering af digitale
algoritmer til automatisk
evaluering af NDT-data.
Dette initiativ skal sikre, at man objektivt kan vurdere, om en computeralgoritme eller program, som overtager
NDT-inspektørens rolle med evaluering
af data, er troværdig. Sammen med

forskellige eksperter på området har
vi i FORCE Technology arbejdet med
denne problemstilling som en del af
Resultatkontraktprojektet ”Automatisk
evaluering af komplekse sensordata”.
Projektleder Mikael Fuglsang, FORCE
Technology, fortæller i denne udgave
af SVEJSNING mere om dette projekt.
2. Fælles guidelines for
overgang fra manuel til
automatisk NDT.
Dette initiativ skal sikre, at den danske
NDT-branche finder en måde at sikre,
at overgangen fra manuel til automatisk NDT sker ensartet, sikkert og økonomisk optimalt for alle interessenter.
Forretningsudviklingschef Ulf Larsen,
FORCE Technology og Formand i
DSN Steen Ussing fortæller ligeledes
i denne udgave af SVEJSNING mere
om dette.
Hvis vi i branchen kan blive enige om
to grundlæggende præmisser, 1) Med
det højeste omkostningsniveau i verden er vi nødt til at være smartere end
alle andre og 2) Det er Danmark mod
verden – snarere end danske aktører
mod hinanden, så har vi alle forudsætninger for at lykkes. Men vi skal op i
et andet gear, hvis vi skal rykke fra de
andre. Og jo før, jo bedre.
Af Lars Vesth, Direktør for Digital
Innovation & IT i FORCE Technology.

Svejsning
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Svejsning

DRONEINSPEKTIONER GIVER
HURTIG KONTROL
I de senere år har
droneinspektioner vist sig som
et hurtigt og sikkert værktøj
til at finde defekter i kedler og
andre store tryksatte anlæg.
I 2016 begyndte Kiwa i Sverige og
Danmark at bruge droner som et supplement til regelmæssig inspektion. I
dag er det en service, som løbende
bliver tilbudt. Det er min erfaring, at
man som kunde er overrasket over
de muligheder, der findes, siger Emil

Tjäder, som er dronechef hos Kiwa i
Sverige.
Udførelse af en visuel inspektion inde i
en kedel involverer normalt stilladskonstruktion, som det nogle gange tager
flere dage at bygge. Modsat kan man
ved at benytte droner hurtigt få overblik
og opdage synligt slid, synlige skader og
aflejringer, før stilladset rejses. På denne
måde får man plads til at planlægge,
hvilke foranstaltninger, der som det næste trin skal træffes, siger Emil Tjäder.

Kiwas kugleformede droner er
designet til at blive brugt til inspektion i indendørs miljøer, såsom
inde i kedler og tanke. Det sfæriske
kulfiberbur omkring dronen beskytter
den mod stød fra vægge og andre
forhindringer.
Dronepiloten kan styre dronen på
afstand uden at skulle være inde i
kedlen, der inspiceres. Det er tilstrækkeligt, at et mandehul er åbent for
signalerne fra fjernbetjeningen for at
kunne komme i kontakt med dronen.
Droner bruges ofte til at foretage
en første kontrol i begyndelsen af et
vedligeholdelsesstop. Derefter får man
et overblik over mulige overfladiske
mangler ved at nå kedlen.
Men selv når en u-planlagt begivenhed finder sted midt i fyringssæsonen,
er dronen et godt værktøj, der kan
besvare spørgsmål som "Hvor var
murværket, vi fandt i askeudslippet"
og "Hvor lækker det?".
Når vi stadig er på udkig efter nødsituationen, kan vi hurtigt flyve forbi de
startende brændere og se, hvordan
de ser ud. Er dyserne i god stand?
Nej, brændt. Så ordner vi dem, mens
vi stadig står stille, siger Emil Tjäder.
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I begyndelsen af planlagte vedligeholdelses- og inspektionsstop kan man
også bruge dronen til at se, om der er
slaggetillæg, der hænger ned fra loftet
eller mellem rørpakker i overhedere og
economizer, som risikerer at falde ned
på personale, der er sendt ind i kedlen.
Andre måder at bruge droner på er
at se på cykloner, røggasrensning
og skorstenen. På denne måde finder
vores kunden ud af, hvor overfladisk
en skade er, og man kan planlægge,
hvilket stillads, der skal bygges for at
kunne reparere skaden.
Rørledninger, der er anlagt højt oppe,
kan også let ses med en drone. Her
kan man kontrollere, om fikseringspunktet er intakt, hvordan det ser ud
med den aksiale støtte, og om der er
tegn på lækage.
Eksempelvis har Mälarenergi har brugt
Kiwas dronetjenester siden 2017. Det

er en svensk infra servicevirksomhed,
som leverer el-, varme-, vand-, køle- og
hurtige kommunikationsløsninger med
tilhørende tjenester til sine kunder i det
vestlige Mälardalen.

Ifølge Emil Tjäder er der mange kunder, som bliver positivt overraskede
over, hvilke muligheder for anvendelse, der er, og hvor meget man kan
se med en drone.

Vi er opmærksomme på de fordele,
der er ved at benytte droner. Således
er det første, vi gør, når vi har afkølet
en kedel, der skal kontrolleres, at
foretage en droneinspektion. Vi gør
det dels for at se, om det er sikkert
at sende personale ind, dels for at
opdage eventuelle skader, der skal
undersøges nærmere, lige som vi skal
afgøre, hvor vi skal bygge stilladser,
siger Peter Gewert, der er produktionsingeniør i forretningsområdet
Varme på Mälarenergi i Västerås.
Han tilføjer, at områderne, hvor de
benytter sig af droner, er vokset
yderligere over tid. Drone-inspektioner er et godt værktøj, som vi på
stadigt flere områder har fordel af at
anvende.

Droneteknologien er i konstant udvikling. Det gælder blandt andet billedkvaliteten på den indendørs drone, som er
blevet markant forbedret.
Dronen, som vi i dag anvender, filmer
i 4K-opløsning og har belysning med
10.000 lumen, hvilket igen betyder,
at man får meget skarpe og klare
billeder. Vi har et samarbejde med
producenten, der oprettede indendørs
droner. Dette giver os mulighed for at
give feedback fra inspektionsingeniører
og en række kunder, som producenten
så bruger til fortsat at udvikle dronerne
og deres funktioner, siger Emil Tjäder.
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FORDOBLING AF LEVETIDEN
MED DRONER OG KUNSTIG
INTELLIGENS
Storebæltsbroen bliver
løbende efterset for skader
og slid. Der er i denne
sammenhæng et omfattende
digitaliseringsarbejde i gang,
der skal effektivisere arbejdet
med broens vedligeholdelse
yderligere, og i sidste ende
sikre, at dens forventede
levetid bliver fordoblet fra 100
til 200 år.
Af Driftsleder Svend Gjerding,
Sund & Bælt Holding A/S
Sund & Bælt, der er ansvarlig for
Storebæltsbroens drift og vedligehold,
har i samarbejde med Microsoft
udviklet en APP, der automatiserer
processen med at gennemgå et stort
billedmateriale for skader på betonkonstruktioner. APP’en hedder i daglig
tal PAI (Photographic Asset Inspection).

Udvikling/oplæring af
algoritme
Første step i denne udvikling har været
at oplære en algoritme i at finde skader. Det er et langsommeligt arbejde. I
princippet forudsætter det, at man har
et stort billedmateriale med diverse
standard betonskader såsom revner,
afskalninger og rustudfældninger.
Via labelling software (vi har anvendt
Labelbox) gennemgås billedmaterialet for de typiske skader. De enkelte
skader bliver så markeret ved, at der
tegnes polygoner omkring dem.
Når man har markeret et passende
antal billeder med skader (jo flere
desto bedre), kan data importeres i
algoritmen.
Data er opdelt i tre dele ved import –
træning, validering og test:
•
•
•

Træning – her trænes algoritmen.
Validering – leverer oplysninger
om performance af modellen.
Test – anvendes til benchmarking
af modellen.

I PAI’en opretter man sine assets. På
Storebælt har vi opdelt assets i ankerblokke, pyloner og piller, men man er
frit stillet til at oprettet assets i forhold
til de behov, man har.

På billedet er 3 lodrette revner markeret.
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Import af fotos
Man importerer herefter de mange fotos, som typisk er fra drone flyvninger.
Man kan importere op til 1000 fotos
ad gangen. Det er en tidskrævende

proces, som i sidste ende afhænger
af, hvor mange fotos man importerer.
Oprettelse af inspektioner
Inspektionerne oprettes herefter. I
vejreglen ”Eftersyn af bygværker”
er der en frekvens på 6 år for et
general eftersyn, som er et meget
detaljeret visuelt eftersyn. Men da
det er forholdsvis billigt at flyve med
droner, kan denne frekvens sættes
ned til f.eks. hvert andet år. Derved
får man et endnu bedre datagrundlag
for at vurdere skadesudviklingen på
konstruktionerne.
Analyse af fotos
Når inspektionerne er oprettet og
fotos er importeret, er man klar til at
begynde en analyse. Man vælger et
sæt fotos, der tidligere er importeret,
og man vælger hvilken algoritme, der
skal analysere billederne. Lige i øjeblikket har vi kun en beton algoritme,
men det er muligt at oprette forskellige
algoritmer, der kan analysere forskellige materialer (stål, træ, komposit
mm.). Det er også muligt at få en
besked i form af en mail, når analysen
er udført.
Efter analysen er det en rigtig god idé
at sætte nogle filtre, som sikrer, at man
får et bedre resultat. Mulighederne for
filtrering er følgende:
Man får reduceret antallet af fotos,
der overlapper hinanden.
Skadeskategori – man kan vælge at
kigge på én slags skader.

Svejsning
Sandsynlighed – algoritmen vurderer
sandsynlighed for, at skaden reelt
også er en skade – dette afhænger i
høj grad af, hvor godt man har oplært
sin algoritme.
Registrering af skader og
eventuel kobling til tidligere
eftersyn
Har man udført flere inspektioner af
den samme asset- men på forskellige
tidspunkter (f.eks. i 2018 og 2020),
kan man koble inspektionerne samme.
Fordelen ved dette er, at man vil
kunne vurdere, om skaden har udviklet
sig i tilfælde, hvor den samme skade
optræder i begge inspektioner. Har
man f.eks. under en inspektion i 2018
registreret en betonafskalning med
rusten armering af en given størrelse,
vil man i 2020 kunne se, om skaden
er blevet større. Denne proces med at
koble skaderne sammen er desværre
indtil videre en manuel proces. Men
på sigt håber vi på at kunne automatisere dette.

Rapportering
Man vil også kunne lave rapporter i
appen. Har man f.eks. behov for at
få udført reparationer af betonafskalninger, kan man lave en rapport med
billeder inklusive skadesbeskrivelser til
sin betonentreprenør. Entreprenøren
kan så tage rapporten med på anlæg-

get og nemt genfinde skaderne.
Vi arbejder også på at få indarbejdet
en 3D-model, så entreprenøren kan
tage sin tablet med ud i marken, og
derved endnu nemmere få et overblik
over placeringen af skaderne på
betonfladerne.

Certificering & Kvalitetssystemer.
- ISO 9001, ISO 3834, ISO1090
Certificering af svejser – Svejsecertifikater
NDT & NDT-Kurser
Fremstilling kontrol efter PED
Inspektion af trykbeholdere
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser
Svejseprocedure WPQR/WPS

Trust
Quality
Progress

Kedler
- Konstruktionsgodkendelser
- Fremstillingskontrol af nye kedler
- Godkendelse af hele procesanlæg
- herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
- Opstillingskontrol af kedler
- Periodisk kontrol
- Kontrol med skader
- Afprøvning af sikkerhedsudstyr
- Trykprøvning
- Godkendelse af flis-kedler m.m.
Inspektion af Elevatorer og rullende trapper
Bygningsanalyse
- Indeklimaundersøgelser
- Fugt- og skimmelsvampeundersøgelser
- Termografiundersøgelser
- Asbestprøver
- Laboratorieanalyser
- Undersøgelser af insekter og trænedbrydende svampe
- Datalogninger af indeklima
- Miljøkortlægninger af bygninger
- Undersøgelser af Legionella i brugsvand

Kiwa Inspecta A/S
Stades Krog 6, 2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 7022 9770
www.kiwa.com/dk/da
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EVALUERING AF FEJLINDIKATIONER VED
ULTRALYDTEST AF STØBEJERNSEMNER
Af Bjørn Meerwald, Principal
Key Expert, NDT Siemens
Gamesa Renewable Energy,
Medlem af: CEN-TC190

hvis det er ønsket/krævet at certificeret
personale anvendes. Det samme gør
sig gældende for EN12680-3, selvom
denne ikke er en ISO-standard.

placering i materialet og dens fysiske
udbredelse, der er vigtig, og ikke
mængden af reflekteret amplitude i
sig selv.

Forord
"My invention pertains to
a device for detecting the
presence of inhomogeneities
of density or elasticity in
materials. For instance if a
casting has a hole or a crack
within it, my device allows
the presence of the flaw to
be detected and its position
located, even though the
flaw lies entirely within the
casting and no portion of it
extends out to the surface. ...
The general principle of my
device consists of sending
high frequency vibrations into
the part to be inspected, and
the determination of the time
intervals of arrival of the direct
and reflected vibrations at one
or more stations on the surface
of the part."
Sådan lyder de to første afsnit af
patentet, som var det første patent
nogensinde, opnået i forbindelse med
praktisk ultralyd prøvning indenfor
NDT. Patentet blev søgt i 1940 af
Floyd Firestone og patentet blev
tildelt den 21. april, 1942. I dag
bliver ultralyd anvendt døgnet rundt i
forskellige industrier verden over. Det
stadig ikke er nogen nem og ligetil
opgave, og der er ret store forskelle
på materialerne vi tester med UT.
Fokus i dokumentet her vil være på
undersøgelse af støbte emner for indre
fejl jf. EN12680-2:2012.

Indikationstyper
Indikationstyperne inden for støbeområdet differentierer signifikant fra
indikationstyperne, der søges efter
indenfor svejsning. Her vil det typisk
være muligt, med ret stor sandsynlighed, at forudsige potentielle
indikationstyper og deres formodede
placeringer- og primære orienteringer,
hvor dette indenfor støbegods vil være
betragtelig vanskeligere.

Udmåling af fejlstørrelserne kan deles
i to:

Krav til NDT personale
Under kravet til personale er det værd
at bemærke, at det jf. ISO’s guidelines
ikke er tillad i en ISO-standard, at
kræve certificering, så ISO-standarder
henviser udelukkende til kvalificeret
personale og ikke til certificeret. Det er
derfor vigtigt at specificere dette som
et krav i produktets kravspecifikation,
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Indikationstyperne for indenfor støb
for indre fejl opdeles i 2 typer jf.
EN12680-3.
a.
b.

reduktion af bagvægsekko (reduktion af dB værdi)
mellemliggende fejlekkoer (fejl
placeret i volumen mellem lydhovedet og bagvægsekkoet)

Begge typer af indikationer kan forekomme alene eller sammen. Erfaringen viser, at indikationstypen ”a)” er
hyppigst forekommende, da den ofte
også forekommer i forbindelse med
indikationstype ”b)”.

1.
2.

Udmåling af fejlens projektion på
testoverfladen og
placering og udbredelse i dybderetningen (lokal reduktion af
emnets tykkelse).

Udmåling af 1) er ret godt beskrevet i
standarden og giver sjældent anledning til udfordringer. Udmålingen af 2)
derimod udfordrer ofte i højere grad.
Indlægget her vil derfor primært
omhandle afklaring af placering og
udbredelse i dybderetningen – altså
udmålingen af 2).
Evaluering af fejlstørrelse
Den reflekterede lyd fra en fejl, kan
ikke direkte konverteres om til en fysisk
dimension, i det tilfælde hvor fejludbredelsen der udmåles, er mindre end
6dB lydspredningen (Figur 1). I dette
tilfælde er det i høj grad lydspredningen, der måles. Dette gør sig gældende for både plane og ikke-plane fejl.

Indikationstypernes individuelle kritikalitet er ligestillede, og hvis de forekommer alene, skal de ikke accepteres,
hvis de overstiger grænseværdierne
angivet i standarden.
Udmåling af fejlstørrelser
Den målte værdi af de ovenstående
faktorer er bestemmende for, om en fejl
skal udmåles for dens fysiske størrelse,
eller om den skal accepteres uden
nogen form for yderligere udmåling.
DB-grænseværdierne for begge
indikationstyper er angivet uafhængig
af de i standarden angivne ”severity
level’s” og er udelukkende bestemt
af emnetykkelsen, der skal undersøges. Dette gøres fordi, det er fejlens

Figur 1 – fejlstørrelse (sorte område, hvor
lyden reflekteres tilbage) er mindre end
6dB lydspredningen (gule lydområde)

Svejsning

Udover det ordinære

www.kemppi.dk
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Figur 3 – ”Probe 1” måler afstanden til fejlen i dybderetningen – dette gøres fra alle tilgængelige overflader og over hele fejlens
overflade. ”Probe 2” måler dimensionen af indikationen ved brug af 6dB drop metoden ligeledes fra alle tilgængelige overflader og over
hele fejlens overflade.

Til ultralyd undersøgelse af støbte emner, er det som oftest et 0° lydhoved,
der anvendes. Vinkelhoveder kan dog
også anvendes.
Udmålingen af fejlen med 0° sker som
vist i Figur 3. Processen her i eksemplet er relativt simpel da fejlen er
40x40x40mm. Denne kan måles ret
præcist, grundet fejlstørrelsen er større
end lydspredningen og grundet de
lige plane kanter, der er tilgængelig
fra alle skannings overflader. Dybden
til fejlen er lige ledes let målt, da
afstanden er den samme (plan) over
hele fejlens overflade.
Anderledes står det til, når der udmåles naturlige fejl. Tilgængeligheden er
som oftest begrænset til udmåling fra
1-2 overflader. Indikationstyperne vil
herudover være forskelligartede kaviteter eller indeslutninger af forskellige
størrelser – det er helt almindelig forekommende at have reelle huller, dross
og samlinger af porøsiteter. Overfladen på sådanne fejl er uensartet, hvilket betyder at lydrefleksionen oftest vil
spredes i materialet, og mængden af
reflekteret lyd tilbage til lydhovedet vil
være stærkt reduceret som følge heraf.
Præcis af denne årsag, vil reduktion
af bagvægsekkoet (indikationstype
”a)”) også være ofte forekommende i
forbindelse med indikationstype ”b)”.
Fejlen i Figur 4, som er en naturlig fejl
fundet i et støbt emne, viser ret godt problemstillingen. I virkeligheden er det tale
om 4-5 individuelle fejl, som alle betegnes som én stor fejl. Ingen eller kun få
overflader tillader at lyden reflekteres i
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samme retning og i endnu mindre grad
tilbage til lydhovedet. I Figur 5 er fejlen
konverteret om til en tegning ved hjælp
af ESBeamTool. Tegningen anvendes i
det følgende til visualisering af lydsprednings effekten mv.
Det fremgår tydeligt af Figur 5 at lyden
reflekteres væk fra fejlen i adskillige
retninger. Det fremgår ligeledes at der
også reflekteres lyd mellem de enkelte
fejloverflader. Mængden af energi, der
fortsætter forbi fejlen til bagvæggen,
vil ligeledes være reduceret.

nestrålen (den røde linje) reflekterer i
dybden omkring 14mm og lyden, der
reflekteres på det dybeste sted, ligger
i omtrentlig 15mm.
Den samlede mængde af reflekteret lyd
afspejles i A-skannet (simuleret) i Figur
7 og forskellige dybdepositioner er
her ligeledes noteret. Max-amplituden
ligger placeret i dybden omkring de
15,5-16mm. Første ekko er lokaliseret
ved fejlens begyndelse omkring de
13,2mm, som forventet, mens det sidste
ekko er vist omkring de 16mm i dybden
– dybere end fejlens faktiske placering.
Dette er ikke en fejl i kalibreringen,
men derimod forventelig et udtryk
for at lydhovedet har modtaget lyd
senere end refleksionen fra den dybeste
reflekterende overflade. Dette skyldes
normalt interne refleksioner mellem fej-

Som følge af lydspredningen, vil
lyden, der reflekteres tilbage til
lydhovedet, være stræk reduceret.
Det vil også være tvivlsomt hvorfra
på fejlenes overflader maxamplituden
vil blive reflekteret. I Figur 6 ses en
oversigt over
de forskellige
dybder ved
fejlens lokation
i materialet.
Fejlens begyndelse ligger
placeret omkring 13,2mm
fra undersøgelsesoverfladen,
og har en
udbredelse i
dybderetningen på ~2mm.
Jf. Figur 6
forventes det,
at den første
refleksion sker
fra omkring
13,2mm. KerFigur 4 – naturlig fejl fra et støbt emne

Svejsning
lenes overflader inkl. eventuelle ”mode
conversions” hvor lyden ændrer sig fra
at være en længdebølge til at blive en
tværbølge og potentielt tilbage igen,
inden den returnerer til lydhovedet. Det
er ikke utænkeligt at den reflekterede
max-amplitude også kan være indre
refleksionerne. Som følge heraf, kan der
være ret store variationer i bredden af
et A-skan (i tidslinjen) og dette vil være
100% afhængig af den enkelte fejls
type og geometri. Da der som oftest anvendes lave frekvenser til undersøgelse
af støbte emner (relativ til UT testning
generelt), kan opløsningen af A-Skannet
ligeledes være reduceret ved sådanne
indikationstyper. Det er dog muligt/
tilladt jf. standarden at anvende andre
lydhoveder med andre frekvenser end
de anvendte i førstegangsundersøgelsen, hvilket kan forbedre opløsningen,
hvis emnets støjniveau tillader dette.
For at opnå den mest nøjagtige
måling, bør udstyret kalibreres ind til
måling på ekko flanken. Det er vigtigt
at måle på den samme flanke, som
anvendt under kalibreringen. Under ka-

libreringen er det normalt at sætte ekkoet på 80% skærmhøjde og måle på
flanken i 40%. I et bredt ekko, som vist
i Figur 7, er det vigtigt at måle på ekko
flanken tilhørende det første ekko, som
justeres til 80% fuld skæmhøjde. Som
vist i Figur 7 er peak af første ekko,
præcis hvor pilen i dybde 13,2mm er
placeret, sat til 80% fuld skæmhøjde
og målingen foretages i 40% fuld
skæmhøjde. På denne måde måles
altid på den kalibrerede afstand.
Anvendes peak af ekkoet i stedet for
flanken til denne udmåling, vil dette
også give tilnærmelsesvis præcise
værdier, forudsat der måles på et
slankt ekko – typisk en plan fejl.
Anvendes derimod ekkobundtets peak
ekko i Figur 7 (placeret omkring
dybde 15,5-16mm), inkorporeres en
fejludmåling. Denne udgør i dette
tilfælde cirka 2,5mm.
EN 12680-3 henviser til ISO 16827.
Heri under punkt 4.7.4 (Selection of
Sizing Techniques) underpunkt “e)”

Figur 5 – simulering med ESBeamtool

står det følgende beskrevet (oversat til
Dansk):
”e) hvis dimensionen, der skal bestemmes, bliver målt med mere end én af
metoderne beskrevet i 4.7.3, skal den
målte værdi, der kan demonstreres
at have den højeste pålidelighed og
nøjagtighed, antages at være korrekt.
Alternativt, skal den højest målte
værdi anvendes.”

High-quality
services at
competitive
prices
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I Figur 7 kan det også konstateres at
bagvægsekkoet er stærkt reduceret
som ventet, da denne normalt vil være
større end 100% skærmhøjde.
I eksemplet her er udmåling udelukkende vist fra én side, men udmålingen af fejl skal ske fra modsatrettede
sider, hvor dette er muligt.
Afsluttende ord
Det kan dermed konkluderes at de
standartbestemte referencereflektorer
udelukkende bestemmer hvilke fejl,
der skal udmåles for bestemmelse af
deres fysiske udbredelse i materialet.
Det vil sige, at en fejl med en stor reflekteret amplitude for indikationstype
b), i udgangspunktet ikke betragtes
som værende mere kritisk end en fejl
med en mindre reflekteret amplitude,
forudsat at begge amplituder overstiger de angivne grænseværdier for det
enkelte tykkelsesområde.
For indikationstype a) – hvis reduktion
af bagvæggen overstiger de standardbestemte grænseværdier, uanset om
der forekommer- eller ikke forekommer
mellemliggende ekkoer, skal fejlen
udmåles. Udmålingen af fejlens placering og udbredelsen i dybderetningen
er ikke muligt.
For indikationstype b) - hvis peak
amplituden overstiger de standardbestemte grænseværdier, uanset hvor
peak ekkoet er placeret i det reflekterede ekkobundt, skal fejlens fysiske
dimensioner udmåles.

Figur 6 – dybde oversigt

Udmåling af de fysiske dimensioner
af en fejl, må anses som det primære,
da det jf. EN 12680-3 i sidste ende er
disse værdier, der afgør om fejlen er
acceptable eller ikke er.
Det kan også konkluderes at udmålingen af fejlens fysiske placering i dybderetningen, for indikationstype b), bør
foretages fra første fejlekko, da denne
udmåling leverer det mest præcise,
men også mest konservative, resultat.
Alle ekkoer, der forekommer efter første
ekko, i forbindelse med fysiskudmåling,
kan ved ikke-plane fejl betragtes som
invalide, da disse kan være resultatet
af interne fejlrefleksioner, og de kan

derfor være placeret forskudt i tidslinjen.
Sådanne forskydninger kan antage flere
millimeter i hver udmålingsretning. Dette
er ikke en antagelse, da dette er evident
ud fra metallurgiske undersøgelser
foretaget af adskillige støbefejl.
Eksempel:
Et tænkt (realistisk) eksempel kan være
4mm fejlmåling fra hver side (totalt
8mm) i et emne med 36mm vægstykkelse.
For ”severity level 2 – large castings” i
EN12680-3, er den tilladte udbredelse
af en fejl i dybderetningen maksimalt
20% af vægstykkelse, hvilket betyder
at effekten af en sådan fejludmåling,
vil resultere i en fejlmåling på 22% af
vægstykkelse.
Dette kan resultere i en systematisk
accept af ikke-acceptable indikationer, ligesom det vil være overvejende
sandsynligt at sådanne fejl fejlagtigt
placeres i core-zonen og ikke i rimzonen.

Figur 7 – A-skan - skærm aflæsninger
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REVIDERET UDGAVE
AF ISO 9712 FOR NDT
PERSONALE PÅ VEJ
I de seneste par år har ISO
9712 været på review i ISOTC135-SC7, og en ny udgave
er forhåbentlig snart på vej
i åben høring. I den seneste
draft udgave af det nye
dokument, tyder meget på at
arbejdsgiverens rolle bliver
mere signifikant.
Af Bjørn Meerwald, Principal
Key Expert, NDT Siemens
Gamesa Renewable Energy
-Medlem af ISO-TC135-SC7
Hav venligst i mente, at dette indlæg
er skrevet med udgangspunkt i en
draft udgave af ISO 9712 dokumentet, hvor der i den endelig udgave
af ISO 9712 kan være ændringer i
forhold til det følgende.
Det skal også nævnes, at de kommende ændringer i ISO 9712 er
gennemgribende, og hele dokumentet skal læses igennem for at kunne
konkludere på den komplette liste af
ændringer. I det følgende fokuseres
primært på specifikke ændringer, der
vedrører arbejdsgiverens ansvar.
Referee
I den kommende version tyder meget
på, at der vil blive introduceret en
rolle/funktion; Referee – frit oversat til
dansk ”dommer”.
Denne funktion står beskrevet under
punkt 3 (Terms and Definitions):
”Referee
An individual that attests the validity of
the candidate’s industrial experience”
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Herudover står følgende beskrevet
under punkt 5.9 (nyt punkt):
A referee shall be:
a.
b.

Certified to Level 2 or 3; or
Non-certified personnel who, approved by the certification body,
possess the knowledge, skill,
training and experience required
to provide such supervision.

Funktionen er ikke som sådan ny, da
denne funktion har eksisteret i tidligere
version, dog uden at være navngivet
med andet end ”employer/arbejdsgiver”. Nyt er det imidlertid, at Certifying Body (CB) skal etablere en proces,
hvor CB skal godkende ikke-certificeret personale som ”referee”. I 2012
version af ISO 9712 står der udelukkende følgende under punkt 3 ved
qualified supervision: “…or by noncertified personnel who, in the opinion
of the Certifying Body, posses….”.Der
står ikke, hvordan accept af sådan en
person gives af CB.
I den nye version står det følgende
under CB’s ansvar:
”shall establish a process for the approval of non-certified individuals as a
referee;”
Dette lægger op til, at processen med
at anvende ikke-certificeret personale
til underskrift af certifikater skal gennemgå en kvalificeringsproces styret
af CB, inden ikke-certificeret personale kan underskrive for erfaring for
den enkelte inspektør.

Dokumenteret procedure
Herudover står der, at arbejdsgiveren
mindst hver 12. måned skal verificere
”dokumenteret bevis” for, at metoden er vedligeholdt i den relevant
sektor(er) uden signifikant afbrydelse.
Nyt her er, at dette skal gøres hver
12. måned - (det bliver det dog allerede i Danmark, da det er indrulleret
i Nordtest kravet med underskrift på
certifikatet hver år og i de relevante
sektorer). Det er ligeledes nyt, at det
skal være i de relevante sektorer.
Til slut skal fremhæves, at der under arbejdsgiverens ansvar i 2012
versionen stod, at det var anbefalet,
at man dokumenterer arbejdsgiverens
ansvar i en skreven procedure. I den
nye version står der, er at arbejdsgiverens ansvar skal dokumenteres i en
procedure.
”These responsibilities shall be described in a documented procedure.”
Dette var en lille appetitvækker på
nogle af de ændringer, ISO 9712
kommer til at byde på. Der vil dog gå
nogen tid endnu, inden den nye version er klar til publicering. Det baner
dermed vejen for at skrive på første
udgave af den nu krævede procedure, hvis den ikke allerede eksisterer
i jeres virksomhed.

FORCE Academy –
digital læring
når det
passer dig

Med FORCE Academy sikrer vi dig langt større fleksibilitet,
tilgængelighed og individualitet i din NDT-uddannelse
Vi udbyder kurser indenfor:
•
•
•

Visuel prøvning (VT)
Magnetpulverprøvning (MT)
Penetrantprøvning (PT)

•
•
•

Ultralydprøvning (UT)
Radiografisk prøvning (RT)
Hvirvelstrømsprøvning (ET)

forcetechnology.dk

5433 -2

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser
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LEVETIDSUNDERSØGELSER
OG NDT
Krav i forbindelse med
trykbærende udstyr.
Af Sales Manager Peter
Villumsen, Kiwa Danmark
AT vejledning B.4.12 oktober 2011
foreskriver følgende:
Trykbærende udstyr, hvor
levetiden er begrænset som
følge af krybning på grund
af høj temperatur eller
begrænset af udmattelse
som følge af vekslende
belastninger mv., skal
levetidsundersøges. Formålet
med levetidsundersøgelser er,
i god tid at blive opmærksom
på nedbrydningsmekanismer,
afdække udstyrets
levetidsmæssige kondition
og skabe et grundlag for
fremadrettet, at kunne
følge nedbrydning.
Levetidsundersøgelser
skal forebygge, at der
opstår revnedannelser,
som kan føre til brud. Et
materialebrud i forbindelse
med trykbærende udstyr kan
få fatale sikkerhedsmæssige
konsekvenser.
Udmattelse kan opstå ved
cyklisk belastning og aflastning
af materialet som følge af tryk
eller ydre kræfter – udmattelse
kan dog også opstå som følge
af temperaturændringer. Når
der opstår et kritisk antal
cyklusser af bestemt størrelse,
vil materialet begynde at
revne. Der vil efterfølgende
ske en udbredelse af
udmattelsesrevnen, som
vokser, indtil belastningen
bliver for stor i forhold
til materialets resterende
tværsnitsareal, med
udmattelsesbrud til følge.
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Lovkrav i Danmark
I Danmark skal/kan nedenstående
følges, når der er tale om anlæg med
begrænset levetid, og hvor krybning
samt udmattelsespåvirkning kan have
indflydelse på levetiden:
•

•
•

BEK nr. 100 af 31/01/2007:
Bekendtgørelse om anvendelse af
trykbærende udstyr
At-vejledning B.4.12, oktober
2011.
DFV2004 - Danske Kraftværkers
vejledning vedrørende forebyggende vedligeholdelse og periodiske undersøgelser af trykbærende anlæg i krybeområdet.

Normalt vil man herhjemme følge AT
vejligningen B.4.12 for Levetidsundersøgelser. Vejledningen beskriver
retningslinjer, der gælder for trykbærende anlæg med begrænset levetid,
og hvor krybning og udmattelsespåvirkning kan have indflydelse på
levetiden.
Vejledningen er ikke bindende, men
den bygger på love og bekendtgørelser, som er bindende eksempelvis BEK
100.

Skitse 1

For at finde ud af om et anlæg skal
have levetidsundersøgelser kan man
med fordel læse AT´s vejledning, eller
tale os eller et andet bemyndiget
organ (Notified Body).
I AT vejledning B.4.12 står følgende
vedr. ansvar:
De trykbærende dele i krybeområdet
er normalt dimensioneret efter de
krav, som er anført i de normer og
retningslinjer, som ligger til grund for
konstruktioner af kedel, samlekasser,
armaturer, rørledninger, bæringer mv.
Efter idriftsættelsen af anlægget er det
ejeren eller den ansvarlige bruger af
anlægget, som har det fulde ansvar
for anlæggets person- og driftssikkerhed.
Ansvaret for iværksættelse af den forebyggende vedligeholdelse, periodiske
undersøgelser og de periodiske levetidsundersøgelser påhviler ligeledes
ejeren eller den ansvarlige bruger af
anlægget.
Undersøgelsesmetoder
Ud fra hvilken undersøgelsesplan
anlægget har, kan tidspunktet for

Making our world more productive

Svejsning

Beskyt svejseren!
Lad MISON® fjerne skadelig ozon

Kun MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er udviklet for at beskytte svejseren.
MISON reducerer ozondannelse ved svejsning, så svejseren kan undgå skadelige og
ubehagelige symptomer. MISON beskyttelsesgasser findes i mange blandinger, til alle dine
svejseprocesser. Alle har de én egenskab til fælles, nemlig at de kan reducere ozon-udslippet.
Linde fejrer snart 40 år med MISON beskyttelsesgasser — stadig de eneste gasser på markedet,
der er udviklet til at beskytte svejseren mod skadelig ozon.
Kontakt markedschef Lars Larsen på tlf. 4054 9912 eller e-mail lars.larsen@linde.com for
mere information.
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19

Svejsning
levetidsundersøgelse og undersøgelsesomfang fastsættes. Dette kan være
i samarbejde med bemyndiget organ,
for at sikre at de undersøgelseskrav,
som er blevet stillet for anlægget,
bliver opfyldt.
Undersøgelser skal som nævnt foretages af en Akkrediteret Non-destructive
testing (NDT) virksomhed.
Undersøgelsesmetoderne vil normalt
være Replika, Magnetpulver prøvning
og Ultralyd, men alle NDT- metoder
kan være med til at belyse anlæggets
vedligeholdelse tilstand.
Replika udføres normale i ”bælter” af 4 punkter på svejsninger og
formstykker. Det kan f.eks. være på
bøjninger, som vist på skitse 1.
Replika er en metode, der bruges til at
tage aftryk på den ydre overflade af
et testobjekt, så man vil kunne studere
det under et mikroskop. Hvis den ydre
overflade er metallografisk forberedt
og ætset således, at mikrostruktur
opstår, kan man få meget information
om materialets tilstand.
Med viden og erfaring, kan der
foretages vurderinger af en komponents tilstand. Skader, der har udviklet
sig til revner, indebærer øjeblikkelig
handling som f.eks. brudmekaniske
analyser og reparationer.
Magnetpulver prøvning bruges
til at finde revnedannelser og indikationer, der er åben til overfladen eller
umiddelbart lige under overfladen på
ferromagnetiske materialer. 
Magnetpulverprøvning udføres ved,
at det bestemte emne magnetiseres,
hvorefter den pågældende overflade
bliver påført et jernpulver. Eventuelle
fejl og revner vil forstyrre magnetfeltet
på emnet, og pulveret fastholdes over
en eventuel indikation.
Ultralyd er en metode til at finde
indikationer i hele volumen. Metoden
udmærker sig ved muligheden for at
finde blandt andet revner på indersiden af rør, som kan være opstået
under drift.
Almindelig ultralyd kræver normalt
godstykkelser over 8 mm. Anvender
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Billede 1 viser revne i 1Cr0.5Mo stål

man imidlertid Phased Array (PAUT),
er det muligt at få præcise resultater
i godstykkelser ned til 3,8mm. Det er
en avanceret NDT-metode, som åbner
for, at vi kan kontrollere parametre
som strålevinkel og brændvidde.
Metoden er derfor meget effektiv med
hensyn til detektering af indikationer.
Derudover kan PAUT også bruges til
målinger af vægtykkelse i forbindelse
med korrosionstest.
Røntgen prøvning er velegnet til
påvisning af volumetriske defekter såsom porer, slagge og rodfejl. Røntgen
kan også bruges til at finde revner
og bindingsfejl. Røntgen er særlig
anvendelig i tynde materialer dvs.
under 20mm.
Røntgen, som både kan være traditionel analog og digital, er en metode,
som også kan anvendes til at finde
korrosion.
De andre NDT-metoder skal ikke
glemmes. Visuel inspektion f.eks. er
meget vigtig, da alle observationer
kan hjælpe med at undgå havarier og
nedetid. Der er altid hjælp at hente
hos NDT virksomhederne for valg af
metoder til at finde de indikationer,
der er fokus på.

Svejsning

NDT UDDANNELSE
Uddannelse og Certificering i.h.t EN ISO 9712
i følgende prøvningsmetoder:
Visuel prøvning
Magnetpulver prøvning
Penetrant prøvning
Ultralyd prøvning
Radiografisk prøvning
Phased Array Ultralyd prøvning
Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning
NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed
Kontakt: Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk
Renè Normann på mail rno@nskas.dk
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Svejsning

Automatisering er en vigtig del af
industri 4.0 – og dermed også i
forhold til kvalitetssikring.

AUTOMATISERET
EVALUERING AF NDT-DATA
Hvordan får vi udnyttet
mulighederne ved Machine
Learning til evaluering af
komplekse NDT-sensordata
ved kvalitetskontrol? Og
hvornår er den automatiske
evaluering pålidelig nok til at
kunne konkurrere med manuel
evaluering?
Af Projektleder Mikael
Fuglsang, FORCE Technology
NDT og kvalitetskontrol er en vigtig
del af industriproduktionen, Producenten kan på baggrund af dette sikre
og dokumentere, at de producerede
emner har den ønskede kvalitet, at de
overholder de standardiserede krav,
og at fremstillingsprocessen er forløbet
som planlagt. Udover at være en del
af producentens dokumentation overfor sine kunder, er kvalitetskontrollen
også nødvendig for producenten selv
i forhold til at sikre, at komplekse produkter lever op til designkravene. At
svejsninger, lim eller støbning er tilpas
fejlfri, så produktet har den forventede
styrke og levetid.
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Effektivisering af
produktionskontrol
Med fokus på øget effektivisering og
kvalitet ser vi i stigende grad automatisering i produktionen, ligesom enkelte
dele af produktionskontrollen allerede
er automatiseret. Men hvad med den
mere komplekse del?
I resultatkontrakt-projektet ”Automatisk
evaluering af komplekse sensordata”
har vi i FORCE Technology arbejdet
med mulighederne og begrænsningerne i forhold til at implementere Machine Learning på NDT-data. Vi har
gennemgået de resultater, som man
kan opnå med assisteret evaluering,
og arbejdet med at finde ud af, hvad
der skal til for at flytte evalueringen
det sidste stykke for at blive en del af
en fuldautomatisk proces.
Formålet er at sikre en langt mere
effektiv og bedre produktionskontrol.
Det giver virksomhederne en række
konkurrencefordele - både i forhold til
en mere strømlinet produktion samt i
forhold til kvalitetssikring og dokumentation.

Øget automatisering stiller
krav til data
Med udgangspunkt i højkvalitetsdata
og med gode positionsangivelser kan
vi skabe et ”NDT-volumen” som er en
3D-repræsentation af det område, vi
skal undersøge. Når vi har data i et
format, som den kan forstå og relatere
til i forhold til de krav, vi stiller, kan
computeren assistere med analysen.
Samtidig får algoritmen alle de oplysninger, der skal til for at kunne koble
signaler og størrelser sammen.
Målet er at kunne tage et NDT-volumen og en færdig automatisk analysemetode, som tilsammen resulterer
i, at vi går direkte fra dataopsamling
til en færdig rapport. Helt uden manuel indblanding.
Sammenligning med manuel
evaluering
Inden vi når dertil, skal computeren
lære, hvilke dele af data, der er interessante, hvilke signaler, der skal rapporters - og ikke mindst hvilke data,
der skal udelades. Er der ikke allerede
en tilgængelig analysemetode, eller er

TransSteel Puls
TransSteel serien
– nu med puls

Op til 70% mindre
efterbearbejdning
Højere svejsehastighed
Lavere pris

tornbosvejs.dk
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Svejsning
resultatet på vores data ikke tilfredsstillende, bliver vi nødt til at træne en ny.
For at kunne træne en ny analysemetode kræver det et struktureret og
repræsentativt datasæt. Dvs. data,
der er segmenteret/annoteret med de
defekte typer eller parametre, som vi
ønsker, metoden skal kunne udpege.
Datasættet skal desuden være repræsentativt for indhold af annoteringer,
og på samme tid, for opsamlingsforhold og variationer i materiale.
For at kunne afgøre, om metoden kan
bruges, sammenligner vi resultaterne
med de resultater, en erfaren NDTinspektør får på de samme data.
Derved kan vi afgøre, om modellen
har forstået opgaven rigtigt og ikke
tolker signalerne forkert.
Hvor langt er vi på vejen mod
automatisering
Et af de steder, hvor vi længe har
kendt til ”assistenter”, og hvor der er
lagt meget energi i at gøre processen automatiseret, er i vores biler. Vi
har aktiv fartpilot, vejbaneassistent,
nødbremsning og GPS-navigation,
som ved, hvilken vej vi skal. Det er alt
sammen dele, der indgår i den selvkørende bil. Vi er der ikke helt endnu.
Men bilerne er efterhånden klar til at
påtage sig de mest simple opgaver
som f.eks. at køre på motorvej uden
modkørende, begå sig i vejkryds og
undgå andre forhindringer.
På samme måde kan vi udvikle softwareassistenter til at hjælpe med at
analysere store, komplekse datasæt
med NDT-data. Det giver store fordele
i forhold til effektivisering af både tid
og ressourcer.
Udfordringen opstår i forhold til
validering, når data ikke er entydige.
For hvor dygtig skal vores computer
være, før den selv kan skrive under
på rapporten. Kan vi leve med en
metode, der kun finder 80 % af
alle fejl? Er sandheden den, som en
certificeret NDT-inspektør finder. Eller
stiller vi større krav til en automatisk
evalueringsmetode, end vi gør til den
manuelle inspektion?
Pålideligheden er en
afgørende faktor
NDT-data kan være komplekse. Der
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kan være variationer fra dag til dag
– små variationer, som ikke nødvendigvis betyder noget for certificeret
NDT-personale. Imidlertid kan det for
computeren betyde, at de mønstre,
metoden kigger efter, ikke længere
giver samme udslag, og at analysen
derfor ikke bliver den samme.
Som en del af kvalitetskontrollen er
det helt afgørende, at metoden er
pålidelig. Når vi anvender automatiserede løsninger, er der en større
forventning til, at vi kan stole på ”systemet”, og at der ikke sker fejl.
En automatisk metode vil i mange
tilfælde være meget mere konsekvent
end den manuelle evaluering af data.
Men det er afgørende, at metoderne
og modellerne til evaluering skal udvikles og trænes, så de passer til den
data og det produkt, som skal evalueres. Resultatet fra en automatisk evaluering bliver dog aldrig bedre end
kvaliteten af den data, som anvendes.
Og det er samtidig afgørende, at det
er svarende til den data, som modellen er baseret på.

Udviklingen fortsætter
I projektet har vi arbejdet primært
med ultralydsdata fra kompositkomponenter og på georadar data på
betonelementer. Vores cases i projektet viser, at det er muligt at foretage
automatisk evaluering af data, så
længe vi sikrer den rigtige model og
det rigtige datagrundlag.
Fremover skal der arbejdes på at
gøre assistentmetoderne endnu bedre.
Fokus bør være på at standardisere
valideringsprocessen, så klasseselskaberne vil acceptere rapporter,
der er evalueret 100 % af maskinen.
Processen skal være med til at sikre,
at NDT-rapporteringen fortsat er
meget pålidelig, og at der er tydelig
sporbarhed.

Data forberedelse
• Evaluering
• Filtrering
• Annotering
• Segmentering

Udvikling af
metoder

NDT-volumendata
• Kompositmaterialer
• Svejsninger
• Betonkonstruktioner

Validering

Kommerciel
analysemetode

Færdig metode
Automatisk
evaluering

Rapport

Figuren viser workflow på den ideelle model fra NDT-volumendata til den færdige rapport.
Projektets fokus har ligget på udvikling og validering af metoder.

Opkvalificer din viden:

IWI - IWS - IWT - IWE

I EN-standarderne stilles der krav til at en kvalificeret
svejsekoordinator er tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og
IWE-uddannelserne giver dig kompetence til at virke som
svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for
hvert modul:

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:
IWI

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4
IWT Svejsetekniker (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

forcetechnology.dk

Svejseinspektør (2 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser
eller kontakt Ann Strandberg på asla@force.dk for
yderligere information.

5364

IWE Svejseingeniør (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant ingeniørmæssig uddannelse,
EQF niveau 6

Kurser under COVID-19
Vi har indført en række
foranstaltninger, som sikrer
at vi fortsat kan afholde
kurser indenfor rammerne
af myndighedernes
anbefalinger.

Svejsning

NYT DSN-FORUM FOR

DIGITALISERING OG
AUTOMATISERING AF NDT
Udviklingen inden for NDT
går stærkt, og det giver nye
muligheder og udfordringer.
Dansk Svejse- og NDT-forening
vil spille en aktiv rolle heri.
Af Formand for DSN, Steen
Ussing og Ulf Larsen, FORCE
Technology
Omlægning fra manuel til automatiseret NDT rummer store muligheder for
dansk industri for at differentiere sig i
den globale konkurrence. Kvalitet, produktivitet og troværdig dokumentation
er de parametre, som dansk metalindustri traditionelt set har konkurreret
på. Kundekravene hertil bliver ikke
mindre, og det gør konkurrencen heller ikke - tværtimod.
Det er derfor afgørende, at vi i Danmark bliver de bedste til at anvende
den nyeste teknologi til at holde os
foran konkurrenterne.
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Omlægning fra manuel til automatiseret NDT indebærer stillingtagen til en
række praktiske forhold på følgende
områder:
•

Selve NDT-metoden (parametre,
udstyr)

•

Mekaniseret/automatiseret dataopsamling

•

Assisteret hhv. automatisk dataevaluering

•

Formalia, standarder, myndighedskrav, klasse-regler, mv.

Tidlige erfaringer afslører et behov
på tværs af branchen for at diskutere
og fastlægge ”god praksis” på disse
parametre. Ændringerne kan vise
sig nødvendige på mange områder,
og de udfordrer både kompetencer,
organisering og ansvar i forhold til
traditionel manuel NDT.

Det er derfor vigtigt, at alle interessenter bliver taget i ed i forbindelse med
etablering af en sådan ny praksis.
DSN vil etablere et forum for fabrikanter og ejere/operatører af stålkonstruktioner, NDT-serviceudbydere,
udstyrsleverandører, myndigheder,
klasseselskaber, forsikringsselskaber
og eventuelle andre, der kan have
input til eller behov for en ny praksis.
Opgaven for dette forum er at klarlægge og diskutere de udfordringer,
som de forskellige parter ser, og
herefter fastlægge praktiske løsninger
samt beskrive disse i en guideline.
Vi vil i den kommende måned undersøge interessen for dette, og vender
tilbage med forslag til arbejdet herom.
Har du allerede nu et input i denne
forbindelse, er du velkommen til at
maile det til: mail@svejsndt.dk

I vort daglige virke er det
helt åbenlyst, at det rigtige
værktøj er det halve stykke
arbejde, fastslår Frank
Asbjørn Andersen, NDT Level 3
inspektør hos InMatech.
Vi skal til enhver tid kunne forsvare
det, vi ser på skærmen i forhold til det
blotte øje, og vi kan ikke tillade os
at gå ned på udstyret, fastslår NDT
Level 3 inspektør hos InMatech Frank
Asbjørn Andersen. Erfaringen er, at
det kun meget sjældent er muligt at se
inspektionsoverfladen i perfekt naturligt dagslys, så det er helt essentielt
for os, at opløsning, farvegengivelse
og kontraster er troværdige.
Frank Asbjørn Andersen har arbejdet i mere end 20 år med industriel
endoskopi. Jeg har anvendt forskellige typer endoskoper og andre typer
kameraer i forskellige kvaliteter og
ender altid, hvor jeg i sin tid startede
– nemlig hos Olympus. For det er kun
et fåtal af endoskoper, der kommer
tæt på Olympus Iplex endoskopernes
funktionalitet og effektivitet.
Afgørende for et godt endoskop er
det også, at det nemt kan anvendes
af forskellige brugere. Det skal være
uden alt for mange gimmicks, der for
nogle er lette at håndtere, mens de for
andre kan virke uoverskuelige. Udstyret
skal kunne manøvrere nemt i et rør og
igennem flere bøjninger i forskellige dimensioner. Lys og fokusering skal være
fuldautomatisk, og det skal være hurtigt
indstilleligt. Det er også afgørende,
at den del, som skal holdes i hånden,
ikke er for tung eller uhåndterbar, da
man som bruger af og til står med det i
lange arbejdsdage og uge efter uge.

Grater er ikke tilladt.

Små partikler er i dette tilfælde uønsket.

Set med ligekig.

Set med sidekig.

det bedste udstyr på markedet viser
vi seriøsitet - ikke kun overfor kunden,
men også overfor os selv. Og så kan et
knivskarpt billede være altafgørende i
garantisager eller andre tvister, fastslår
Frank Asbjørn Andersen.
Med et Olympus Iplex endoskop kan
man være sikker på, at hvis farven
fremtræder på skærmen, så er den
der også i virkeligheden. Men det skal
retfærdighedsvis siges, at det kræver
en vis portion erfaring og forståelse
fra brugeren for at få optimalt udbytte
af ethvert værktøj.

Frank Asbjørn Andersen fremhæver
også muligheden for at gå helt tæt på
Et sidekig afslører alt, og de er meget
det observerede – 1-2 mm – og for at
mere præcise at vurdere det inspicerede
kunne tolke på det inspicerede. Forhold
ud fra, siger Frank Asbjørn Andersen,
som skarphed og farvegengivelse er
som mener, at de viste billede taler for
altafgørende for, om en svejsning skal
sig selv.
kasseres eller accepteres. Den bedømmelse, der gives, kan have betydning
for, hvor hurtigt et procesanlæg kan
Her ses to billeder af samme misfarvede
genoptage funktionen i en produksvejsning, men med lysindfald fra to forskellige
tionslinje, og om et økonomisk tab
vinkler. Kun på billedet nederst er det muligt at
dermed kan mindskes. Ved at anvende
bedømme misfarvningen præcist.

Annonce

OPLØSNING OG FARVEGENGIVELSE I TOP

Svejsning

OMFANG AF INSPEKTION FOR
SVEJSESAMLINGER EFTER
EUROCODE 3 OG NY EN 1090-2
Konstruktørernes ansvar for
specifikation af NDT og review
af værkstedsprocedurer.
Af M.SC. Eng. IWE Peter
Krabbe-Christensen, FORCE
Technology
Visuel kontrol og NDT undersøgelse
af de færdige svejsesømme indgår
i eftervisning af tilstrækkelig svejsekvalitet under fremstilling af svejste
stålkonstruktioner, når der er tale om
konstruktioner, hvor havarier kan få
væsentlige konsekvenser.
Dette for at eftervise, at svejsesamlingers styrkeegenskaber opfylder
forudsætninger for konstruktørernes
styrkeberegninger, når det drejer
sig om geometriske målbare svejsefejl. Det skal med andre indikere, at
svejsekvaliteten er tilstrækkelig, og at
den ikke varierer uacceptabelt. Man
efterviser således, at anvendte svejseprocedurer (WPS) faktisk fungerer
fortløbende under fabrikations/montage forhold, og at svejsere anvender
den valgte proces med et acceptabelt
resultat.
EN 1090-2 regler for inspektion er
nu blevet modificeret, så de i højere
grad flugter med den filosofi, som
er indikeret i DNVGL- og NORSOK
regler. Og den bør nærlæses af både
konstruktionsingeniører, svejseteknikere og NDT-ansvarlige inden for
byggebranchen.
Grundlæggende er EN 1090-2 tilgangen til inspektion af svejste samlinger
den, at Visuel Kontrol (VT) bliver
fremhævet som første undersøgelse
– førend NDT-metode undersøgelser.
Denne visuelle kontrol skal udføres
på 100% af alle svejsninger på en
bærende stålkonstruktion efter EN
1090-2 uanset udførelsesklasse. (EXC
1 – EXC 4)
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Det kan hævdes at VISUEL KONTROL
UDFØRT AF EN KOMPETENT INSPEKTØR faktisk er den vigtigste inspektions/kvalitets eftervisningsmetode.
Værdien af denne undersøgelse er
ofte undervurderet. Udover at bekræfte svejsningerne er udført !! og på det
rigtige sted !! og med korrekt størrelse
og facon, så kan undersøgelsen give
værdifuld information til en erfaren
inspektør og svejsekoordinator om
art og omfang af aktuelle problemer
med anvendelsen af aktuel svejseprocedure – det være sig metallurgisk/
procesmæssigt eller håndværksmæssigt. Den primære funktion ved den
visuelle kontrol er dog at vurdere
svejsesømmens kvalitet med hensyn
til geometriske overfladefejl sammenholdt med acceptkravene, herunder
f.eks. en opmåling og vurdering af
kantsømmes a-mål/halsmål og dybde
af sidekærve.
Det skal nævnes, at EN 1090-2 bruger benævnelsen ”Supplerende NDT”
i forhold til Visuel Kontrol for krævet
NDT omfang, som udføres EFTER den
Visuelle Kontrol. Supplerende NDT
forstås som metodebaseret NDT.
Metodik:
Grundlæggende er EN 1090-2 filosofien, at fremstillingsværkstedet først
fremkommer med en Svejseprocedure
(WPS) kvalificeret og dokumenteret
med WPQR (Welding Procedure
Qualification Record), som angiver
acceptable styrke, sejheds-, brudsejhedsegenskaber /slagsejhedsegenskaber og hårdhedsegenskaber. Dette
hviler på antagelsen om, at risiko for
egentlige metallurgiske forringelser af
grundmateriale og svejsemetal som
reduceret flydespænding/brudstyrke,
reduceret duktilitet, forringet brudsejhed/slagsejhed og forøget hårdhed,
er minimeret, hvis der svejses inden for
WPSens gyldighedsområde.

Proceduresvejsninger:
”Typeprøvning”
Første gang en ny WPS bliver anvendt,
er det et krav efter EN 1090-2, at der
bliver udført minimum 5. prøvesvejsninger med anvendelse af WPSen
i den begyndende produktion (en art typegodkendelse). Disse svejsninger skal
alle udføres til ”høj kvalitet” (EN ISO
5817 Level B). Formålet med dette er en
eftervisning af at værkstedet (svejsere
og produktionsudstyr) kan anvende
WPS’en med et acceptabelt resultat
under produktionen og under realistiske
forhold. Er prøvesvejsningerne acceptable, antages det, at de efterfølgende
produktionssvejsninger, som bliver
udført på lignende samlinger med
samme WPS, vil have en acceptabel
og homogen kvalitet. Ved fortløbende
brug af en tidligere typegodkendt WPS
på en ny stålkonstruktion fra tidligere
arbejder med en WPS, vil en gentaget
typeprøvning ikke være nødvendig.
”Rutineprøvning”
Intentionen med den løbende prøvning under produktion er at indikere,
at den opnåede svejsekvalitet opretholdes som forventet ud fra førstegangsprøvningen, altså at man skal
opdage, hvis der opstår afvigelser
under brug af en aktuel svejseproces.
EN 1090-2 opererer som standard
med minimum stikprøve omfang for
NDT efter Tabel 24, (se uddrag af
denne i det følgende).
For udførelsesklasserne EXC2 og EXC3
angives et nominelt NDT omfang på
5% – 20%, (enkelte samlinger dog
0%) – altså begrænsede stikprøver
af løbende svejseproduktion. Der
foreskrives grundlæggende en fordobling af NDT omfanget for en svejsesamling i EXC3 i forhold til samme/
lignende svejsesamling i EXC2. NDT i
et reduceret omfang er en verifikation
af, at anvendelsen af aktuel WPS -som

Svejsning
Stikprøvedefinition/
Kontrolparti:
1090-2 afsnit 12.4.2.3 angiver, at
samlinger svejst efter samme WPS
betragtes som et kontrolparti. Den
Visuelle Kontrol (udført 100%) skal
godtgøre, at aktuelle svejsninger er
udført med min. acceptabel kvalitet,
og med et homogent niveau - vurderet
ud fra facon og overflade. Prøvningsomfanget for samlinger i et kontrolparti defineres i % med ref. til Tabel 24.

forventet – fungerer acceptabelt. Det er
ikke intentionen at udføre 100% kvalitetseftervisning. For udførelsesklasserne
EXC2 og EXC3 angives et nominelt
NDT omfang på 5% – 20%, (enkelte
samlinger dog 0%) – altså begrænsede
stikprøver af løbende svejseproduktion.
Der foreskrives grundlæggende en fordobling af NDT omfanget for en svejsesamling i EXC3 i forhold til samme/
lignende svejsesamling i EXC2. NDT i
et reduceret omfang er en verifikation
af, at anvendelsen af aktuel WPS -som
forventet – fungerer acceptabelt. Det
er ikke intentionen at udføre 100%
kvalitetseftervisning.
For laveste udførelsesklasse EXC1 er
der som udgangspunkt ikke krævet
NDT- altså 0 % omfang. For højeste
udførelsesklasse EXC4 kræves som
udgangspunkt et minimum omfang
som for EXC3, og de specifikke
svejsesamlinger /typer, der er udtaget
til prøvning, skal altid specificeres af
konstruktøren.
Prøvningsomfang og metoder
Spørgsmålet er, hvad NDT omfanget
egentlig indeholder. Prøvning for indre
fejl (Ultralyd (UT), Radiografi (RT)
eller /og prøvning for overfladefejl,
Magnetpulvertest (MT), Penetrant test
(PT) er nævnt i EN 1090-2. Hvirvelstrømsprøvning (ET) for overfladefejl er
endnu ikke nævnt i EN 1090-2.

indre fejl for samme svejsning. Afsnit
12.4.2.3 lyder: ”Omfanget af NDT
dækker prøvning for overflade eller
for indvendige fejl, hvis dette er relevant”. Den engelske tekst slutter med
vendingen: ”—if applicable”. Dette
kan tolkes som ”hvis muligt”. Altså en
fuldt gennemsvejst stumpsøm /stumpkantsøm kan i hvert fald undersøges
med MT for overfladefejl og UT/RT for
indre fejl. En kantsøm eller en delvist
gennemsvejst stumpkantsøm kan derimod kun kan undersøges med MT.
EN 1090-2 angiver ikke specifikt, om
eksempelvis 10% UT undersøgelse af
en udvalgt længde på en svejsesøm
skal udføres på samme 10%, som der
er udført MT på. Men umiddelbart tolkes, at dette må være intentionen for
at kortlægge samlet kvalitet af udvalgt
10% stikprøvelængde.

Hver svejsesøm i kontrolpartiet skal
prøves med 5-, 10-, 20% af længde
- valgt tilfældigt. Dette synes ikke helt
klart. Det kan tolkes som del af samlet
længde, dvs. at ved 20% for langsømme på 10 bjælker vil test af 2 bjælker
(valgt tilfældigt) være tilstrækkelig.
Alternativet 20% af hver bjælkes langsømme synes ikke operationelt – og
mindre meningsfyldt for 5 eller 10%
test niveau.
For en samling af identiske svejsninger
(kontrolparti) af ”korte” svejsninger
med individuel længde mindre end
900 mm, skal der prøves svejsninger
med en samlet længde på 5-, 10- eller
20 % af samlet længde af alle svejsninger i kontrolpartiet. Disse tilfældigt
valgte svejsninger skal prøves i fuld
længde. Dette kan være relevant ved
påsvejsning af f.eks. flere ens forstærkningsknæ på bjælker.
EN 1090-2 angiver, at svejsninger
som skal prøves efter % prøvningsomfang udvælges fra kontrolpartiet. Det
skal ske så repræsentativt og tilfældigt
som muligt inden for kontrolpartiet
- under hensyntagen til ensartet søm-

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

EN 1090-2 er ikke helt entydig med
hensyn til krav om anvendelse af
såvel test for overfladefejl som test for
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type, WPS, materialer, svejseudstyr
og svejsere.
Tolkning af svejsningstyper
som langsgående-,
tværgående- eller andre
sømme?
Dette lyder umiddelbart banalt.
Men det kan i nogle tilfælde give
anledning til diskussioner om enkelte
sømmes status som ”andre sømme”
ved forstærkninger kontra primære
tværs- eller langsgående sømme. Her
må konstruktøren på banen og afklare
dette ved valget af prøvningsomfang,
som er specificeret på tegninger.
Et orienterende eksempel er vist
herunder:
Baggrund for vægtning af
NDT-omfang: (VT er jo 100%)
Det ses, at krævet nominelt undersøgelsesomfang ved svejsekontrol parti afhænger af dels udførelsesklassen (EXC
– i øvrigt baseret på konstruktionens
konsekvensklasse og belastningsart
udmattelse – eller rent statisk belastet)
og svejsesømmens orientering i forhold
til konstruktionens længdeakse/dominerende belastningsretning.
Største prøvningsomfang forekommer for stump og kantsømme
orienteret på tværs af konstruktionens /bjælkens længderetning og
dermed antaget vinkelret på største
trækspændinger eller dominerende
udmattelseslast retning. Dette giver
mening af 2 grunde:
Plane svejsefejl som bindingsfejl,
egentlige revner og sidekærve er
- alt andet lige - overvejende mest
sandsynlige orienteret parallelt
med svejsesømmen.
Denne orientering er den farligste
brudmekanisk set med hensyn til
initiering af et sprødbrud og med
hensyn til initiering og vækst af
udmattelsesrevner i /ved aktuelle
svejsning.
Det ses også, at prøvningsomfanget for ”langsgående” stump-og
kantsømme er noget reduceret i
forhold til omfang for tværgående
sømme. Dette tilskrives at plane
fejl parallelle med trækbelastningsretning og lastretning for udmattel-
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sesbelastning generelt ikke har nævneværdig indflydelse på konstruktionens
brudsikkerhed og udmattelsesstyrke.

kan svejse egenspændinger ved større
dimensioner og høj indspændingsgrad også spille ind.

Endelig bemærkes at svejsninger
med trykpåvirkning får et lavt prøvningsomfang. Dette bør nok vurderes
kritisk. Det skyldes, at svejse egenspændinger -som jo nominelt er på
trækflydespændingsniveau - modvirker
ydre trykbelastninger. Og selvom
dominerende ydre last er tryk, kan
svejsesamlingen stadig være følsom
for udmattelsesbelastninger.

Tabel L2 angiver et krævet NDT
prøvningsomfang med foreskrevne
NDT metoder for såvel indre fejl som
overflade fejl, alt afhængigt af WIC
(svejseinspektionsklasse) og svejsesømmes geometri. Det ses, at der for
hovedparten af de angivne svejsesamlinger samtidigt bliver foreskrevet
prøvning for ydre -og indre fejl.

I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på kriterier for
anvendelse af undersøgelse for både
langsgående fejl (orienteret parallelt
med svejsning/fuge) og tværgående
fejl i forhold til svejsning (fuge). Se
NDT standarderne EN ISO 17640 for
UT prøvning og EN ISO 17635 for
NDT prøvning af svejsninger.
EN 1090-2 Anneks
L introducerer
Svejseinspektionsklasser (WIC)
som alternativ til Tabel 24:
Den seneste EN 1090-2 har i Anneks
L indført begrebet Svejseinspektionsklasser (WIC Welding Inspection Classes) med en filosofi, som er anvendt
i f.eks. DNVGL /NORSOK regler for
offshore konstruktioner.

Tabel L2 kan fungere som inspiration til
afgørelse om prøvning for både indre
og ydre fejl, når den ordinære Tabel
24 anvendes. Bemærk at der foreskrives prøvning for overfladefejl (MT/PT)
for samtlige WIC bortset fra WIC 1,
som er uden NDT prøvningsomfanget i
% anvendes som for Tabel 24. Ligeledes retningslinjer for omprøvning.
Det er helt klart at brug af Tabel L1 og
L2 kræver konstruktørens kendskab til
spændinger i konstruktionen, geometri
af svejsesamlinger samt konsekvenskategori for svejsesamlingerne. Det
synes således afgørende - for at kunne
udføre en kvalificeret og operationel
NDT- at konstruktøren specificerer de
enkelte samlingers WIC.

Fund af uacceptable
fejlindikationer - reparation
og omprøvning – hvad nu?
Her er EN 1090-2 ikke klar. Afsnit
12.4.2.3 angiver: ”Hvis kontrol medfører ikke-konditionsmæssige resultater,
skal der foretages en undersøgelse
for at finde årsagen. Vejledningen i
EN ISO 17635:2016, anneks C bør
følges”. Her er problemet, at officielt
er Anneks C udgået og fjernet fra EN
ISO 17635:2016.
Anneks C eksisterede i den nu udgåede EN ISO 17635: 2010. I mangel af bedre skal her repeteres den
fremgangsmåde/filosofi, som EN ISO
17635: 2010 Annex C angav. Denne
udgåede standard rimeligt klar. I det
følgende refereres og tolkes fra EN
17635-2010:
”Der udføres udvidet prøvning af
aktuelt kontrolparti med 2 yderligere
prøvningslængder af aktuelt prøvet
svejselængde” (f.eks. 10 % af valgt
længde), og derfor nu yderligere 20%
!! af valgt svejselængde- i alt 30%!
Bemærk, at der er ikke krav om placering af disse 2 længder, f.eks. 1 på
hver side af oprindelig fejlbehæftede
længde.

I tabel L1 opereres med 5 svejseinspektionsklasser fra WIC 1 med
nominelt ingen NDT og op til WIC 5
med meget omfattende NDT-100% for
både ydre og indre svejsefejl.
Som det fremgår, skelnes der mellem
udmattelsesbelastede svejsesamlinger
og ikke væsentligt udmattelsesbelastede samlinger. Endvidere skelnes
der i forhold til store eller begrænsede
konsekvenser ved et brud af svejsesamling, (udmattelse med restbrud,
rent statisk sprødbrud eller sejt brud
på grund af stor statisk belastning).
Bemærk i øvrigt, at selvom der ikke
er væsentlig udmattelsesbelastning
på en svejsesamling, kan der godt
tildeles den højeste og mest krævende
inspektionsklasse WIC 5 for svejsesamlingen, hvis den er hårdt belastet
med trækspændinger. Dette af hensyn
til risiko for svejsefejl, som kunne medvirke til at initiere et sprødbrud. Her
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Hvis den udvidede prøvning (af de 2
ekstra prøvningslængder) udviser acceptable resultater, skal den oprindelige prøvningslængde blot repareres
og reparationer genprøves med
gældende acceptkriterium. Resten af
kontrolpartiet accepteres herefter.
”Hvis den udvidede prøvning (af de
2 ekstra prøvningslængder) igen
udviser et uacceptabelt resultat -skal
der yderligere udføres prøvning af 2
valgte svejselængder”, f.eks. nu 30 %
+ yderligere 2x10 %, og dermed nu
totalt 50% af aktuel prøvningslængde. ”Hvis denne yderligere prøvning
udviser acceptable resultater accepteres alle svejsninger, repræsenteret af
aktuel prøvningsgruppe. Hvis denne
yderligere udvidede prøvning udviser
uacceptable resultater undersøges
hele resten af prøvningslængden (op
til 100%) og repareres - og genprøves og nødvendige reparationer
udføres og genprøves eller partiet
kasseres”.
Det skal præciseres at fabrikanten
jo kan trække kontrolpartiet tilbage,
foretage en total reparation/udskiftning og starte forfra, hvis der påvises
uacceptable fejlindikationer under
prøvningen.
Det ses, at der tilstræbes en progressiv udvidelse af prøvningsomfanget
– men kun i forbindelse med de
udvalgte prøvningslængder. Det er
vigtigt at bemærke, at udvidelsen
af prøvningsomfanget kun gælder
for den prøvningsmetode, som har
afdækket uacceptable fejl. (MT eller
UT/RT). Det er også vigtigt, at den
udvidede prøvning omfatter dele af
aktuel svejselængde, som er omfattet
af de parametre, der vurderes at have
indvirkning på de fundne fejl. Det kan
være hensigtsmæssigt at supplere med
andre NDT metoder som led i afdækning af kilde til fejl.
I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på EN 1090-2
acceptkrav for svejsninger som følger
EN ISO 5817.Acceptniveauer for
svejsefejl, som ikke står alene. EN
1090-2 har både nogle lempelser –
og stramninger. Her er lidt at arbejde
med for svejseinspektører og svejsekoordinatorer.
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Vedrørende omprøvning ses her, at
det er nødvendigt med kontraktspecifikationer vedrørende NDT type,omfang, -acceptkriterier og forholdsregler i forbindelse med omprøvning.
Dette er i øvrigt helt efter intentionerne
i både EN 1090-2 og EN 3834
standarderne for aftaler om svejsearbejde - herunder begrebet ”projektgranskning/teknisk evaluering”. Dette
kontrakttema kan ikke fremhæves nok.
Plane eller rumlige fejl?
Et tema, som kan blive relevant i forbindelse med brugen af UT efter den
aktuelle udgave af EN 1090-2 er, om
en specifik vurdering af, om indikationer (indre fejl) fundet ved UT kan
karakteriseres som plane/skarpe eller
rumlige. Her henviser EN 1090-2 som
noget nyt til EN ISO 23279 for denne
skelnen. Der er dog ikke et specifikt
krav til anvendelse – relevansen må
overvejes ved projektspecifikation.
Undersøgelser med Ultralyd
(UT) for lagdeling som
forholdsregel overfor
udrivningsbrud
EN 1090-2 og EN 1993-1-8 angiver krav til UT prøvningsomfang
og acceptkriterier for laminering i
visse tværpåvirkede plader /profiler i
konstruktionssamlinger. For fuldt gennemsvejste T stød er dette en del af UT
undersøgelsen. Men for T stød med
kantsømme eller delvist gennemsvejste stumpsømme er dette ikke noget,
som automatisk indgår i NDT for en
sådan samling. Dette må specificeres
af konstruktøren og afklares konkret
ved projektevaluering efter EN 3834/
EN 1090-2. Der henvises til detaljer i
dansk Nationalt anneks (NA), tillæg til
Eurocode 3 (1993-1-10) og EN 1090-2
i Danmark. Dokumentet hedder DS/
EN 1993-1-10 DK NA:2019 Nationalt
Anneks til Eurocode 3.
Valg af NDT metoder og
ansvar
EN 1090-2 angiver i 12.4.2.3, at
NDT metoder formelt skal vælges af
relevant Svejsekoordineringspersonale
efter standarden EN ISO 17635. NDT
metodevalg må principielt fastlægges
af personale med kvalificeret og dokumenteret NDT-kompetence og i overensstemmelse med konstruktionsspecifikationen. Ansvarsforhold vedrørende
detailvalg af metoder samt udtagelse

af stikprøver og forholdsregler ved
omprøvning bør indgå i projektspecifikationer.
Sammenfattende må det vurderes,
at EN 1090-2 nu er blevet lidt mere
operationel end tidligere med hensyn
til specifikation af prøvningsomfang.
Den indeholder desuden Engineering
baserede regler (WIC), som bidrager til at begrænse og effektivisere
NDT indsatsen for stålkonstruktioner.
Der er stadig behov for tydelige
projektspecifikationer og angivelse
af positioner med prøvningstype og
omfang. Dette hviler helt afgørende
på konstruktøren, som har ansvar
for specifikation af NDT omfang og
udvalgte positioner. Brug af svejseinspektionsklasser kræver i særdeleshed
konstruktørens aktive medvirken. Ligeledes må svejsekoordinatorer og svejseinspektører i værksteder fortsat være
opmærksomme på eventuelle uklarheder i projektmateriale vedrørende
NDT temaer - inden fabrikationsstart.
Som antydet af problemstillinger og
angivne uklarheder i denne artikel,
må EN 1090-2 fortsat suppleres med
specifikationer vedrørende inspektion
og NDT som tillæg til tegninger.
Af ansvarsmæssige grunde er det
vigtigt, at NDT opgaven er veldefineret fra konstruktørens og værksteds
svejsekoordinatorens side FØR en
NDT inspektør begynder arbejdet.
Forhåbentlig kan udviklingen af EN
1090-2 på inspektionsområdet medvirke til at effektivisere fremstilling af
stålkonstruktioner i Danmark - herunder at anvende den korrekte NDT
mere målrettet på kritiske elementer
og nedsætte mindre relevant prøvning
samt yderligere minimere egentlig
unødvendige reparationer.

Svejsning

MEDLEMSBESØG
HOS TEKNOLOGISK
INSTITUT I AARHUS
Torsdag den 5. november lagde 10
medlemmer vejen forbi Teknologisk
Institut (T.I.) på Kongsvangs Allé i
Aarhus. Vi blev budt velkommen af
Nikolaj Zangenberg og vist på plads
i laboratoriet. Flere af medlemmerne
kunne huske området fra den gang,
hvor Erik Ejersted og Mogens Valfrid
fra FORCE Technology huserede.
T.I. er ikke nogen vårhare. Det blev
grundlagt i 1906 af Gunner Gregersen, og jeg vil med fuld sikkerhed sige,
at deres teknologiske udstyr og viden
er i verdensklasse - intet mindre.
I Aarhus er ca. 350 personer beskæftiget inden for alle deres faggrupper.
Vi blev serviceret af Nikolaj VedelSmith, som er faglig leder i Center for
Industriel 3D-print. Big Science og 3D
metalprint er en disciplin, som mestres
på højt niveau, og har angiveligt et
potentiale til, at ca. 5% af nutidens industriprodukter faktisk kunne produce-

res via en af de 7 hovedprincipper for
3D print, som vi fik demonstreret.
Efter indføring i 3D laser-/pulver miraklernes verden, fik vi af Søren Jepsen
Mark vist området for både NDT og
destruktiv prøvning, hvor vi igen så alt
fra gammelkendt Sharpy-V udstyr til
topmoderne fuldt digitaliseret måleudstyr over elektronmikroskoper fra
gamle Carl Zeiss, der kunne forstørre
mikroslib helt op til over 100.000
gange. Ja, så er vi langt nede i atomerne og kan med den rette viden på
bedste Sherlock Holmes vis fordybe os
i brudmekanismer og udlede, hvorfor
metal konstruktioner fra det virkelige
liv antageligt er havareret og brudt
sammen. Kan det være et sej- eller
sprødbrud vi så, eller er vi virkelig
vidne til et ”nybrud”.
Slutteligt blev vi af Hanna Leemreize
indført i en verden af robotmonteret
udstyr til måling af restspændinger,

som jo kan være yderst kritiske for
både initiering af korrosion og brud
i konstruktionen under drift. Et fænomen, som måske først mange år efter
ibrugtagning af konstruktionen viser
sig kritisk. Et godt lille fif kunne være
til produktionsfolkene, at delfabrikata
måles løbende under processerne,
så man nøje kan følge med i, hvor i
forløbet forskellige spændinger induceres. Her kan man i dag med moderne
måleprincipper fra røntgen i overflader
måle topspændinger i my-klassen og
helt ned til 300 mm dybde i aluminium
med neutroner måle spændinger – ret
fantastisk må man sige.
Sjældent er vi på skift blevet serviceret og mandsopdækket så flot med
kompetencer i alt lige fra fra 3D print,
destruktiv prøvning og information om
restspændinger i alle de gængse stål
og alu-typer.
Stor tak til T.I. for en informativ eftermiddag - med mundbind forstås, hvor
der virkelig blev fyldt viden på og
besvaret spørgsmål fra aller øverste
hylde. Vi måtte desværre sige nej
til flere tilmeldinger i ugen op til, på
grund af forsamlingsforbuddet på kun
10 personer. Så husk først til mølle
med jeres tilmeldinger – og kom gerne
med forslag og idéer til kommende
virksomhedsbesøg.
Som referent og udsendt for DSN
Torben Henriksen

Teknologisk Institut har 3D metalprintværksteder med udstyr for to-cifrede millioner.
Nikolaj ses bag en af de nye printere.
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SVEJSE- OG NDT-SEMINAR PÅ
HOTEL KOLDINGFJORD
31. AUGUST OG 1. SEPTEMBER 2021
Vi glæder os til at møde jer og få
lejlighed til at præsentere et program,
som ud over de præsenterede indlæg,
ventes udbygget/ opdateret, så det
afspejler de temaer, som får særlig
relevans for svejse- og NDT-branchen
i 2021.

Kom og hør om blandt andet:
• Svejsning med mobile robotter
• Structural welds with fiber lasers
• Nyt på standardiseringsområdet
• Digitalisering inden for svejsning
• Phased array cases
• Additive Manufacturing / 3D-print
• Structural Health monitoring of offshore platforms
• Bygning af de nyeste megabroer
• Udmattelsesbrud – mekanismer,
prædiktion og forebyggelse
• Digitalisering af svejsepas
• Augmented reality svejsning i forbindelse med uddannelse af svejsere
• NDT under internationale militæroperationer
• Træning af medarbejdere i kvalitetsforståelse i Danmark og Kina

Husk allerede nu at sætte
kryds i kalenderen ved
den 31. august og 1.
september 2021

DSN takker for godt samarbejde i 2020
og ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår
Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

1

26. februar

1. februar

Svejseværkstedet og montagepladsen

2

23. april

23. marts

Automatisering, digitalisering og industri 4.0

3

17. juni

24. maj

Produktion ude eller hjemme
Muligheder - udfordringer

4

31. august

2. august

Underleverandører og nicheproduktioner

5

28. oktober

28. september

Bæredygtige produktionsprocesser

6

16. december

22. november

NDT og SVEJSNING
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Annoncer:
Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

Svejse- og NDT-foreningens
bestyrelse:
Formand Steen Ussing, COWI A/S
Næstformand Torben Henriksen, Kemppi A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, COWI A/S

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening
hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING
er kun tilladt efter aftale med redaktøren
og med kildeangivelse.
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NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder
DS/EN ISO 22232-3:2020

Ikke-destruktiv prøvning – Karakterisering og verifikation af udstyr til ultralydprøvning – Del
3: Kombineret udstyr
Ikke-destruktiv prøvning – Standardprøvningsmetode til bestemmelse af egenspændinger
ved neutrondiffraktion

DS/EN ISO 22232-2:2020

Ikke-destruktiv prøvning – Karakterisering og verifikation af udstyr til ultralydprøvning – Del
2: Lydhoveder

DS/EN ISO 21432:2020

3: Kombineret udstyr
Ikke-destruktiv prøvning – Standardprøvningsmetode til bestemmelse af egenspændinger
ved neutrondiffraktion

DS/ISO 23493:2020

Svejsning og tilsvarende processer – Processpecifikation for laserhybridsvejsning af metalliske materialer

Forslag til standarder
DSF/prEN 15085-5

Jernbaner – Svejsning af jernbanekøretøjer og -komponenter – Del 5: Inspektion, prøvning
og dokumentation

DSF/prEN ISO 17677-1

Modstandssvejsning – Anvendt terminologi – Del 1: Punkt-, projektions- og sømsvejsning

DSF/prEN ISO 10225

Gassevejseudstyr – Mærkning af udstyr til gassvejsning, -skæring og tilsvarende processer
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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BRUG OS!
Ring 3695 6308 for
demo eller sparring

KLÆDT PÅ TIL ENHVER
SVEJSEOPGAVE
Skal du bruge en effektiv multiprocesmaskine til tung kontinuerlig produk
tion? – eller en kompakt elektrodesvejser til den hurtige monteringsopgave?
Uanset dit behov finder du den rigtige løsning i LemvighMüllers store
program af højkvalitetsmaskiner fra Böhler Welding.
Stærke Böhler Welding-fordele til dig
• Energibesparende Greenwave®teknologi = mindre CO2aftryk
• Op til 5 års garanti
• Lige nu: Udskiftningsbonus på 30 modeller – op til 750 euro

